
Na plaży, nad jeziorem

beach = plaża

Let's go for a walk on the beach.
Chodźmy na plażę na spacer.

Tom jumped out and pulled the boat up on the beach.
Tom wyskoczył i wciągnął łódkę na plażę.

on the beach = na plaży

We slept on the beach.
Spaliśmy na plaży.

Didn't we meet on the beach last night?
Czy nie spotkaliśmy się na plaży ostatniej nocy?

There was no one else on the beach.
Nie było nikogo innego na plaży.

at the seaside, by the seaside = nad morzem

I bought a house by the seaside.
Kupiłem dom nad morzem.

They spent their summer vacation by the seaside.
Oni spędzili letnie wakacje nad morzem.

go to the seaside = pojechać nad morze

How about going to the seaside in August?
Co myślisz o tym żeby pojechać nad morze w sierpniu?

There is no reason to go to the seaside in winter.
Nie ma powodu, aby jechać nad morze w zimie.

I went to the seaside for the summer vacation.
Pojechałem nad morze na wakacje.

water = wodny

She loves water sports.
Ona kocha sporty wodne.

I want to visit a waterpark.
Chcę odwiedzić park wodny.

wave = fala
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We could hear the waves breaking on the shore.
Mogliśmy usłyszeć fale rozbijające się o brzeg.

What makes the waves?
Co wywołuje fale?

shore = brzeg (morza, jeziora)

If we follow the shore, we're sure to find him.
Jeżeli pójdziemy wzdłuż brzegu, na pewno go znajdziemy.

She waved her arm in the direction of the shore.
Ona machnęła ręką w kierunku brzegu.

We'll all be happier when we get to shore.
Wszyscy będziemy szczęśliwsi kiedy dotrzemy do brzegu.

on the shore = na brzegu

I stood on the shore and watched the waves.
Stałem na brzegu i obserwowałem fale.

She was sitting on the shore with her feet in the water.
Ona siedziała na brzegu ze stopami w wodzie.

sand = piasek

I've got sand in my shoes.
Mam piasek w butach.

They were lying on the warm sand, reading their books.
Oni leżeli na ciepłym piasku, czytając książki.

sea shell = muszla, muszelka

The sandy bottom was full of shells.
Piaszczyste dno było pełne muszelek.

Your collection of sea shells is so beautiful!
Twoja kolekcja muszelek jest taka piękna!

My necklace is made of sea shells.
Mój naszyjnik jest zrobiony z muszelek.

bucket = wiaderko



Her bucket was filled with sand.
Jej wiaderko było wypełnione piaskiem.

She tripped over the bucket and fell over.
Ona potknęła się o wiaderko i przewróciła się.

The bucket was small and bright coloured.
Wiaderko było małe w jaskrawe kolory.

shovel = łopatka (zabawka)

Children were digging holes in the sand with their shovels.
Dzieci kopały dołki w piasku swoimi łopatkami.

sandcastle = zamek z piasku

Jane is building a sandcastle.
Jane buduje zamek z piasku.

I've built the biggest sandcastle.
Zbudowałem największy zamek z piasku.

windbreak = parawan (ochraniający od wiatru)

We need to buy a windbreak.
Musimy kupić parawan.

Our windbreak got knocked down by the wind.
Nasz parawan został przewrócony przez wiatr.

(BrE) deckchair, (AmE) beach chair = leżak

Tom was sitting in a deckchair in his garden.
Tom siedział na leżaku w swoim ogrodzie.

We mustn't forget the beach chair when we go to the beach.
Nie możemy zapomnieć leżaka, kiedy pójdziemy na plażę.



suntan = opalenizna

She came back from Spain with a beautiful suntan.
Ona wróciła z Hiszpanii z piękną opalenizną.

His suntan lasted throughout the whole summer.
Jego opalenizna przetrwała całe lato.

sunbathe = opalać się

She is sunbathing on the beach.
Ona opala się na plaży.

I love to sunbathe.
Uwielbiam się opalać.

We sunbathed every day.
Opalaliśmy się codziennie.

tanned = opalony (synonim: tan)

His face was tanned.
Jego twarz była opalona.

You're beautifully tanned.
Jesteś wspaniale opalony.

suntan lotion = mleczko do opalania

Have you got suntan lotion?
Czy masz olejek do opalania?

In order to prevent cancer, you must use suntan lotion.
Aby uniknąć raka, musisz używać olejku do opalania.

I forgot my suntan lotion again.
Znów zapomniałem mojego olejku do opalania.

sunglasses = okulary przeciwsłoneczne (synonim: shades)

I've left my sunglasses behind somewhere.
Zostawiłem gdzieś moje okulary przeciwsłoneczne.

She pushed her sunglasses on top of her head.
Ona wepchnęła swoje okulary przeciwsłoneczne na czubek głowy.

He removed his sunglasses and stared at me.
On zdjął swoje okulary przeciwsłoneczne i spojrzał na mnie.



sunburn = oparzenie słoneczne

His nose was pink from recent sunburn.
Jego nos był różowy od niedawnego oparzenia słonecznego.

She got a slight sunburn at the beach, but it's not too bad.
Ona lekko oparzyła się od słońca na plaży, ale nie jest tak źle.

swimming trunks = kąpielówki

Have you seen my swimming trunks? I can't find them anywhere.
Czy widziałeś moje kąpielówki? Nie mogę ich nigdzie znaleźć.

I have four pairs of swimming trunks.
Mam cztery pary kąpielówek.

swimsuit, bathing suit = kostium kąpielowy

She put on her swimsuit.
Ona założyła swój kostium kąpielowy.

The swimsuit from last year doesn't fit me anymore.
Kostium kąpielowy z zeszłego roku już na mnie nie pasuje.

bikini = bikini

She was wearing a red bikini.
Ona miała na sobie czerwone bikini.

She stood up and adjusted her bikini.
Ona wstała i poprawiła swoje bikini.

swimming = pływanie



We're going swimming tonight - do you want to go with us?
Idziemy popływać dzisiaj wieczorem - chcesz iść z nami?

I love swimming in the sea.
Kocham pływać w morzu.

Swimming is the best form of exercise.
Pływanie to najlepsza forma ćwiczeń.

swimmer = pływak

She's a very good swimmer.
Ona bardzo dobrze pływa.

One day I'll be a better swimmer than you.
Któregoś dnia będę pływał lepiej od ciebie.

flippers = płetwy

Put your flippers on when you dive.
Załóż swoje płetwy kiedy nurkujesz.

Oh, no! You lost one of your flippers!
O nie! Zgubiłeś jedną ze swoich płetw!

I need to buy new flippers for the summer.
Muszę kupić nowe płetwy na lato.

airbed, air mattress = materac dmuchany

We need a pump to blow up our air mattress.
Potrzebujemy pompki żeby nadmuchać nasz materac.

I picked up his air mattress and blew it up for him.
Podniosłem jego materac i nadmuchałem go za niego.

lifeguard = ratownik (na plaży)



During the summer I work as a lifeguard.
W lecie pracuję jako ratownik.

This beach has no lifeguard on duty.
Ta plaża nie ma ratownika na służbie.

life buoy, (BrE) life belt = koło ratunkowe

Don't let children swim without their life belts.
Nie pozwól dzieciom pływać bez ich kół ratunkowych.

They threw him a life buoy.
Oni rzucili mu koło ratunkowe.

life jacket = kamizelka ratunkowa

Don't forget to wear your life jackets.
Nie zapomnijcie ubrać swoich kamizelek ratunkowych.

I always wear my life jacket when I sail.
Zawsze mam na sobie kamizelkę ratunkową kiedy żegluję.

Can you please put on your life jacket?
Czy możesz proszę założyć swoją kamizelkę ratunkową?

diving board, springboard = trampolina (na basenie)

He jumped off the highest diving board at the pool.
On skoczył z najwyższej trampoliny na basenie.

Not every pool has a diving board.
Nie każdy basen ma trampolinę.

I'm scared of jumping off diving boards.
Boję się skakania z trampolin.

the crawl, front crawl = kraul (styl pływacki)

Front crawl is a fast and easy swimming style.
Kraul jest szybkim i prostym stylem pływania.

Crawl is a good choice for recreational swimming.
Kraul jest dobrym wyborem w pływaniu rekreacyjnym.

Front crawl was the first style I've learnt.
Kraul był pierwszym stylem jakiego się nauczyłem.



breaststroke = styl klasyczny, żabka (styl pływacki)

Do you know how to swim the breaststroke?
Czy wiesz jak pływa się stylem klasycznym?

Children like to swim the breaststroke.
Dzieci lubią pływać żabką.

Simultaneous leg movement is important in swimming the breaststroke.
Jednoczesne poruszanie nogami jest ważne w pływaniu żabką.

backstroke = styl grzbietowy (styl pływacki)

The moves in the backstroke are similar to the moves in the crawl.
Ruchy w stylu grzbietowym są podobne do ruchów w kraulu.

The backstroke is my favourite swimming style.
Styl grzbietowy jest moim ulubionym stylem pływackim.

butterfly stroke = styl motylkowy, delfin (styl pływacki)

I can't swim the butterfly stroke.
Nie umiem pływać stylem motylkowym.

The butterfly stroke is very popular in swimming competitions.
Styl motylkowy jest bardzo popularny na zawodach pływackich.

diving, scuba diving = nurkowanie (z aparatem tlenowym)

I'm hoping to go diving on holiday.
Mam nadzieję pojechać nurkować w wakacje.

There is nothing better than scuba diving in the Caribbean Sea.
Nie ma nic lepszego niż nurkowanie w Morzu Karaibskim.

dive = nurkować (z aparatem tlenowym)

You cannot dive if you have a cold or a cough.
Nie możesz nurkować jeśli masz katar lub kaszel.

swimming goggles = okulary do pływania

I shouldn't swim without my swimming goggles.
Nie powinienem pływać bez moich okularków.

My swimming goggles were very expensive.
Moje okularki do pływania były bardzo drogie.



diving goggles = okulary do nurkowania

Diving goggles may be used instead of swimming goggles.
Okulary do nurkowania mogą być użyte zamiast okularów do pływania.

I never use diving goggles when I dive.
Nigdy nie używam okularów do nurkowania kiedy nurkuję.

I have to replace my diving goggles.
Muszę wymienić moje okulary do nurkowania.

air tank = zbiornik z powietrzem (używany do nurkowania)

Scuba divers must have air tanks.
Płetwonurkowie muszą mieć zbiorniki z powietrzem.

Air tanks contain a mixture of oxygen and nitrogen.
Zbiorniki z powietrzem zawierają mieszankę tlenu i azotu.

breathing apparatus = aparat tlenowy (używany do nurkowania)

Breathing apparatuses are helpful in diving.
Aparaty tlenowe są pomocne w nurkowaniu.

My breathing apparatus is very heavy!
Mój aparat tlenowy jest bardzo ciężki!

He has to buy his own breathing apparatus.
On musi kupić swój własny aparat tlenowy.

(BrE) snorkelling, (AmE) snorkeling = nurkowanie (z rurką do oddychania)

Snorkelling requires wearing flippers.
Nurkowanie wymaga noszenia płetw.

I went snorkelling in Hawaii.
Pojechałem nurkować na Hawaje.

The Coral Sea is a good location for snorkeling.
Morze Koralowe jest dobrym miejscem do nurkowania.

snorkel = rurka do nurkowania

fishing = wędkarstwo



My father loves fishing.
Mój ojciec kocha wędkarstwo.

Do you enjoy fishing?
Czy lubisz wędkarstwo?

Where can I find a good fishing shop?
Gdzie znajdę dobry sklep wędkarski?

fish = wędkować, łowić ryby

Where can you fish in Poland?
Gdzie można wędkować w Polsce?

I have got the whole day to fish.
Mam cały dzień na łowienie ryb.

go fishing = iść na ryby

The weather is very good today - how about going fishing?
Dzisiaj jest bardzo dobra pogoda - co myślisz o tym, żeby pójść na ryby?

I like to go fishing with my dad.
Lubię chodzić na ryby z moim tatą.

fishing rod = wędka

My fishing rod broke again!
Moja wędka znowu się złamała!

I have caught many fish with this fishing rod.
Złapałem wiele ryb tą wędką.

This is my best fishing rod.
To jest moja najlepsza wędka.

hook = haczyk (do łowienia ryb)

A hook is used to catch fish.
Haczyk jest używany do łowienia ryb.

Hooks come in many shapes.
Haczyki mają wiele kształtów.

float = spławik (do łowienia ryb)

This fish swallowed the float!
Ta ryba połknęła spławik!



bait = przynęta (np. do łapania ryb)

Different baits are used to catch different fish.
Różne przynęty są używane do łapania różnych ryb.

nudist beach, nude beach = plaża dla nudystów

Well, it's not exactly an official nude beach.
Cóż, to nie jest dokładnie oficjalna plaża dla nudystów.

Are there any nudist beaches around here?
Czy są jakieś plaże dla nudystów w okolicy?

I realized that we were on a nude beach.
Uświadomiłam sobie, że byliśmy na plaży dla nudystów.
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